
Інформація прокурора об-
ласті про порушену кримінальну 
справу за фактом зловживання 
службовим становищем службо-
вими особами Луцького інститу-
ту розвитку людини університе-
ту «Україна» на минулому тижні 
наробила чимало галасу в інфор-
маційному просторі області. 

cтор. 7

До редакції «Відомостей» уже 
кілька разів зверталися жителі сіль-
ської місцевості й розповідали, що 
останнім часом працівники ДАІ аж 

надто активізувалися і патрулюють 
сільські вулиці цілодобово. При 
цьому зупиняють транспорт без роз-
бору — весь підряд: чи то авто, чи 
трактор, мопед і так далі. Доходить 
до того, що зупинивши автомобіль, 
запитують, куди їде водій. Виникає 
думка, що даішники просто викону-
ють «план» із складання протоколів. 
Чому так посилилася увага саме до 
сіл? Адже, як відомо зі статистики 
аварій, найбільше ДТП трапляється 
на швидкісних трасах центрального 
сполученя, або у містах, де велике 
скупчення транспорту, але аж ніяк 
не в глухих сільських провулках. 

cтор. 6

АМКУ заспокоїв, що 
ситуація на ринку 
цукру стабільна

Ти маєш знати більше!Ти маєш знати більше!

cтор. 7

Танцям 
«Гуляйгорода» 
симпатизує не 
лише старше 
покоління, а й 
молодь 

Українці заробляють 
копійки, а на продукти 
витрачаються, як у Європі

Найчастіше в 
Україні підробляють 
«Мезим», «Фестал» і 
«Кетанов»

На Волині — 
скандал навколо 
конфіскованих 
автомобілів

Депутати виділили 
на своє утримання 
майже мільярд 
гривень

Даішники шукають п’яних водіїв у 
селах

Голова Волинської об-
лдержадміністрації Борис 
КЛІМЧУК: 

На Волині 
закупівельні ціни на 
молоко найнижчі в 
Україні

Луцький 
м’ясокомбінат 
і «Волинь-
морепродукти» 
працюють із 
порушеннями 
санітарних норм

cтор. 4

На Волині 
розпочато програму 
з пільгового 
кредитування 
інвестиційних 
проектів

cтор. 4

Луцьке депо  
зароблятиме 
на «вільних» 
маршрутах

cтор. 5

У санаторії 
«Турія» виявили 
безпідставну 
розтрату 1,5 млн. 
грн.

cтор. 5

Українці бояться 
робити великі 
покупки

cтор. 5

Працівникам 
луцьких дитсадочків 
повертають повну 
ставку

cтор. 5

Українські каратисти 
привезли з Росії 
чотири золотих 
медалі

cтор. 6

На Волинь їде 
данська вакцина від 
туберкульозу

cтор. 6

На Волині 
популярні робітничі 
спеціальності

cтор. 6

Затримано 
львів’янина, який 
поширював «гаряче» 
відео

cтор. 10

У пансіонаті 
«Шацькі озера» 
не виконуються 
приписи 
санепідслужби

cтор. 10

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 4

Фольклорному гурту «Гу-
ляйгород» вісім років. Творчий 
колектив, окрім танців, ще й до-
сліджує та відтворює традиційну 
інструментальну музику, обря-
дові й побутові пісні Централь-
ної України. Пісні виконуються 
в манері багатоголосого співу. 
Учасники колективу проводять 
майстер-класи традиційних на-
родних танців, серед яких гопак, 
«Орлиця», «Гречаники», «Бала-
мут», «Молодичка» у супроводі 
троїстої музики, до складу якої 
входять дві скрипки, бас і бубон. 
Правду сказала одна з учасниць 
гурту — Олена Дідик: мало гарно 
співати чи грати на музичному 
інструменті — гурт «Гуляйгород» 
єднає близькість духу та спорід-
неність душ. 

cтор. 13

— Борисе Петровичу, дороги. 
Всі розуміють, що для їх будівни-
цтва потрібні великі кошти, а їх 
немає. Наших же латок вистачає 
на якихось один-два місяці. Мій 
колега-журналіст був свідком, 
як асфальт насипали просто в 
яму з водою, тобто навіть не по-
чистили. По суті, гроші списали, 
послуг не зробили. І так десятки 
років. Уся країна у вибоїнах.

cтор. 2-3

Те, що коїться нині на ринках і в 
магазинах, нагадує гру в перегони: 
продавці не встигають змінювати 
цінники, а покупці, як за радянських 
часів дефіциту, скуповують продук-
ти першої необхідності. Подивіться 
лишень, що відбувається на харчо-
вому ринку Волині останні кілька 

місяців. Хлібопеки плачуться, що їм 
бракує борошна та грошей на його 
закупівлю, гречки в магазинах годі 
й шукати, а вартість щотижневої 
закупки продуктів додому щоразу 
зростає на кілька десятків гривень. 

cтор. 5

Енцефаліти 
можуть 
призводити навіть 
до недоумства

cтор. 7

Минулого тижня неподалік об-
ласного центру стався казусний 
випадок. Невідомо звідки на про-
їжджій частині з’явилося ведмежа.
Ведмідь був помічений при виїзді з 
Луцька у напрямку до села Брище. 
Першим його уздрів мешканець села 
Сирники Леонід, коли вийшов із 
будинку по воду: звір промишляв у 
нього на подвір’ї, заглядав у вікна, в 
пошуках їжі оглядав територію. 

cтор. 10

Ведмедя-втікача, що розгулював 
під Луцьком, везли до Вінницького 
зоопарку 

Енцефалітом називають за-
палення головного мозку. Захво-
рювання може бути інфекційної, 
інфекційно-алергічної чи алер-
гічної природи. Детальніше про 
причини та наслідки цієї недуги 
«Відомості» розмовляли з невро-
логом обласної клінічної лікарні 
Леонідом Нечипуруком.

cтор. 12

Трактори, 
заправлені 
дешевим пальним 
від уряду, у 
поле виїхати не 
зможуть?

cтор. 14

Щонайменше 700 тисяч гри-
вень — таку суму грошей україн-
ські платники податків щороку 
платять за утримання одного з 
450 депутатів.

cтор. 11

Собчак повела коханого депутата на тренінг

Як готуються волинські се-
ляни до посівної, йшлося під час 
засідання прес-клубу у Волин-
ській обласній раді. 

cтор. 4

Випробування 
владою — 
саме страшне 
випробування, яке 
випадає на долю 
людини


